
   
 

ЗАХТЕВ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ ОДНОСА 

КОРИСНИКА ПЛАТНИХ УСЛУГА 

(ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ ПЛАТНОГ РАЧУНА – РЕЗИДЕНАТА) 

 

Пуно пословно име (назив) 

правног лица или 

предузетника 

 

Скраћено пословно име 

(назив) правног лица или 

предузетника 

 

Meсто, седиште, адреса и 

општина: 
 

Матични број:  

Порески идентификациони 

број-ПИБ: 
 

Повезана правна лица:  

Класификација правног 

лица сагласно Закону о 

рачуноводству: 

1. Велико 2. Средње 3. Мало 4. Микро 

 

ВРСТА РАЧУНА ЧИЈЕ СЕ ОТВАРАЊЕ ЗАХТЕВА: 

1. Текући девизни рачун 

2. Рачун с посебном наменом 

___________________________________________________________________ 

 

Сврха отварања рачуна 

1. Плаћања према иностранству/Наплате из 

иностранства 

4. Гаранције 

2. Уплате и исплате у ефективном страном новцу у 

складу са прописима 

5. Донације, помоћ 

3. Акредитиви 6. Остало: 

 

Порекло средстава/имовине клијента: 

а) продаја производа и/или пружање услуга из регистроване делатности 

б) остало (навести): 

 

Шифра делатности и опис делатности:  

Делатност и пословна активност странке 

(врста послова коју обављате, врста 

услуга коју пружате, врста прозвода који 

производите): 

 

 

Ко су пословни партнери?  

Ино Добављачи:  

 

 

Ино Купци:  

 

 
 

Да ли имате отворен динарски рачун у Српској 

банци а.д. Београд: 

ДА                  НЕ 

Број динарског текућег рачуна:  



   
Отворени рачуни у другим банкама:  

 

 

 

 

Да ли сте са неком банком прекинули 

пословну сарадњу, ако јесте због чега? 

 

 

 

 

Начин доставе извода и обавештења: 1. Пошта  

2. Факс 

3. Е-маил: 

___________________________________ 

Начин достављања докумената Банци 

(платних налога, меница, захтева за 

регистрацију меница, Картона 

депонованих потписа, Уговора о 

отварању и вођењу текућег рачуна у 

динарима и др.): 

1. Без употребе печата 

2. Са употребом печата 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 

Име и презиме:  

Телефон:  

Е-маил:  

 

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ  

Име и презиме:  

Датум и место рођења:  

ЈМБГ:  

Адреса пребивалишта / 

боравишта: 

 

Врста, број и датум издавања и 

назив издаваоца личног 

документа: 

 

 

ПОДАЦИ О ПРОКУРИСТИ / ПУНОМОЋНИКУ/ДРУГОМ ЗАСТУПНИКУ 

Име и презиме:  

Датум и место рођења:  

ЈМБГ:  

Адреса пребивалишта / 

боравишта: 

 

Врста, број и датум издавања и 

назив издаваоца личног 

документа: 

 

 

У случају да се пословни однос успоставља без физичког присуства клијента/законског 

заступника правног лица, молим наведите разлоге одсуства: 

 

 

 

 

 

 

 



   
Банка у складу са Законом о заштити података о личности, обавештава Клијента да прикупља, 

обрађује и користи личне податке (име и презиме, датум рођења, адреса, јмбг, број личног 

докумената, контакт телефон, e mail адреса и друге неопходне информације и податке о личности 

достављене од стране Клијента) у сврху успостављања и праћења реализације пословних односа 

између Банке и Клијента и извршавања обавеза Банке утврђене Законом о банкама, Законом о 

спречавању прања новца и финансирања тероризма и другим прописима. Банка обавештава 

Клијента да потенцијални корисници личних података могу бити: Народна банка Србије, 

Кредитни биро Удружења банака Србије, Управа за спречавање прања новца, Форум за 

превенцију злоупотреба у кредитним пословима, платним картицама и платном промету при 

Привредној комори Србије, спољни ревизор Банке, Пореска управа Републике Србије и други 

органи којима је Банка у складу са прописима дужна да достави податке, као и пословни 

партнери Банке када је то неопходно за реализацију пословних односа. 

 

Kлијент потврђује да га је Банка у складу са Законом о заштити података о личности обавестила 

о обради података о личности и потписивањем овог захтева даје пристанак на обраду података. 

 

 

Место, датум и време 

Потпис законског заступника 

/ Пуномоћника/Прокуристе/ 

 

 

 

_____________________________ 

Запослени који је примио документa 

 

____________________________________ 

 

 


